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کۆنفیدڕالیزم ،پردێک بۆ سەربەخۆیی
"بیروڕای ئەم پسپۆڕانە لەم ڕاپۆرتەدا وەرگیراوە :دکتۆر شێرزاد نەجاڕ(یاسا و پەیوەندییەکانی نێودەوڵەتی)،
دکتۆر حاکم شێخ لەتیف (دكتۆرا لە یاسای دەستوری) ،دکتۆر لەتیف واحید(ئابووریناس) ،گاریس

ستانسفیڵد(پڕۆفیسۆر لە زانکۆی ئیگزیتێر -شارەزا لە کەرکوک) ،عەبدالحكیم خەسرۆ(دکتۆرا لە یاسای
نێودەوڵەتی) ،ئاسۆ کەریم(ماستەر لە یاسای نێودەوڵەتی) .ژمارەیەکی زۆر ئاکادیمیسیەنی میوان و هاوکار،
بەشداری سەمینارەکان بوون".
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POLITICAL

کۆنفیدڕالیزم ،پردێک بۆ سەربەخۆیی
ڕاپۆرتی
ئەنستیتۆی توێژینەوە و گەشەپێدان

"بیروڕای ئەم پسپۆڕانە لەم ڕاپۆرتەدا وەرگیراوە :دکتۆر شێرزاد نەجاڕ(یاسا و پەیوەندییەکانی نێودەوڵەتی) ،دکتۆر
حاکم شێخ لەتیف (دكتۆرا لە یاسای دەستوری) ،دکتۆر لەتیف واحید(ئابووریناس) ،گاریس ستانسفیڵد(پڕۆفیسۆر لە
زانکۆی ئیگزیتێر -شارەزا لە کەرکوک) ،عەبدالحكیم خەسرۆ(دکتۆرا لە یاسای نێودەوڵەتی) ،ئاسۆ کەریم(ماستەر لە
یاسای نێودەوڵەتی) .ژمارەیەکی زۆر ئاکادیمیسیەنی میوان و هاوکار ،بەشداری سەمینارەکان بوون".

چەمکی ( )De factoواتە ئەمری واقیع ،بە واتای دەوڵەتی دیفاكتۆ نایهت ،بەڵکو مەبەست حكوومەتی دیفاكتۆیە.
لەکاتی ڕوودانی شەڕێكی ناوخۆ ئەم حاڵەتە دێته ئهنجام .لە یاسای نێودەوڵەتی و لە ڕیزبەندی دەوڵەتاندا ،شتێك بەناوی
دەوڵەتی دیفاكتۆ له ئارادا نییە .دەوڵەت مەرجی خۆی هەیە ،ئەویش سەربەخۆییە .دەسەاڵتی سیاسی تا نەگاتە
سەربەخۆیی ،وهک دەوڵەت ناوزهد ناکرێت .چەند مەرجێک له قۆناغی پێش دەوڵەتبوون له ئارا دان؛ لهوانهش ههبوونی
دەسەاڵتی سیاسی و هەرێمی جوگرافیایی دیاریکراو .سەرباری ئهمانهش ،مەرجگهلێکی دیکەش ههن که له نهبوونیاندا،
مامەڵە لەگەڵ کۆمەڵگهی نێودەوڵەتی تووشی ئاستهنگ و کوسپ دهبێتهوه(نموونه زهقهکهی تایوانه که وهک دهوڵهت
نهناسراوه .لە ساڵی  1972دا دانی پێدانرا ،بەاڵم دوایی كورسیەكەیان لێ وەرگرتەوە و ئێستا لە ڕووی یاساییهوه
گەمارۆ دراوە).
لهنێو یاسای نێودەوڵەتییدا ،ئاکتۆره بێ دهوڵهتهکان ( )Non-state actorsهەن؛ وهکو بزووتنەوە ڕزگاریخوازهکان
یان هەندێک رێكخراوی نێودەوڵەتی .ئهمه رێكخراوگهلی تێرۆریستیش دهگرێتهوه .بە گوێرەی یاسای نێودەوڵەتی،
دامەزراندنی دەوڵەت زۆر ئاسان نییە .دابین کردنی ههندێ مهرجی پێویست و ههروهها ددان پێدانانی كۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی بۆ ئهم مهبهسته حاشاههڵنهگره.
بیهێننه پێش چاوی خۆتان که هەرێمی كوردستان بیهوێ وهک دهوڵهتێک بناسرێت؛ خاوهن سێ مهرجه
سهرهکییهکهشه(دانیشتوان ،زەوی ،دەسەاڵتی سیاسی) ،بهمهشهوه دیسان پێویستی بهوهیه لهالیهن ڕێکخراوه ناوچهیی و
جیهانییهکاندا ددانی پێدا بنرێت!
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سهردهمێک خاکی واڵته داگیرکراو و چهوسێندراوهکان که له پرۆسهی ئێستێعماردا ،لهالیهن زلهێزهکانی سهردهمهوه داگیر
کرابوو ،پاش کشانهوهی هێزهکانی داگیرکهر ،داوای مافی سهربهخۆییان کرد و پرسهکهیان له نهتهوه یهکگرتووهکاندا
خرایه بهر باس و لێکدانهوه .پاشان دۆسیهکه بۆ ئهنجوومهنی سەرپەرشتکار(مجلس الوصایة) نێردرا و له ساڵی
1960دا ،به بڕیاری کۆمهڵهی گشتی (الجمعیە العمومیة) ئهو مافهیان پێ ڕهوا بیندرا .کوردستان وهک واڵتێکی
داگیرکراو نهناسراوه ،ههتا ئهم یاسایه ئهویش بگرێتهوه!
جگه لهو  55واڵته داگیرکراوه ،ههندێ واڵتیتریش به شێوازگهلێکی جیا جیا توانییان مافی سهربهخۆبوونی خۆیان
دهستهبهر بکهن؛
•

چیکۆسلۆڤاکیا (له ئاکامی ڕێککهوتنێکدا به شێوهیهکی ئاشتییانه لێکدی جیابوونهوه)

•

کۆسۆڤۆ (لهوێ سهبارهت به سێربهکان ،له دهستووردا ئاماژهیان کردووه که پاش سێ ساڵیتر لهسهر ئهو
پرسه ڕاپرسی دهکهن)

•

سوودان (سهرهتا بهشێوهی فێدراڵ بهڕێوهدهبرا ،بهاڵم پاش ڕاپرسی لهسهر مانهوه یان نهمانهوه که لهژێر
چاوهدێری نهتهوه یهکگرتووهکاندا بهڕێوهچوو ،دوو واڵتی لێکهوتهوه)

•

تهیمووری رۆژههاڵت (سهرهتا لهژێردەسەاڵتی هوڵهندییهکاندا بوو ،پاشان ئهندهنۆسیا داگیری کرد و پاشان
لهبهر ئهوهی وهک داگیرکراو ناسێندران ،لهالیهن نهتهوه یهکگرتووهکاندا مافی سهربهخۆییان پێ بهخشێندرا)

پرسیار ئهوهیه؛ ههرێمی کوردستان لهگهڵ کام یهک لهم نموونانهدا یهکدهگرێتهوه؟! لهڕاستییدا هیچکامیان!
كاتی خۆی هەرێمی كوردستان ،وەک بەشێک لە ویالیەتی موسڵ بە ڕاپرسی خراوەتە سەر عێراق .لەنێوان دەوڵەتی
عێراق و توركیادا سەرپشكیان كرد و عێراق بردیهوه .ویالیەتی موسڵ دەوڵەتێكی سەربەخۆ نەبوو ههتا داگیر كرابێت،
بەڵكو بەشێك لە دەوڵەتی عوسمانی بوو.
لە یاسای نێودەوڵەتیدا هەڵوەشاندوه ی دەوڵەتێکی دیکە قەدەغەیە .ئەگەر ئێستا ویالیەتی كالیفۆرنیا بڵێ من جیا
دەبمەوە ،بە هێزی سەربازی كە لە دەستووردا جهختی لهسهر کراوهتهوه ،بەرەنگاری دەبنەوە .ناڵێن ئەمەریكا
دیموكراسییە؟ با ڕاپرسی بکرێت ئهو  22ملیۆن كالیفۆڕنیاییه بڵێن ئێمە سەربەخۆییمان دەوێ .هەر ناهێڵن ڕاپرسیش
بكرێت!
ئهمه مژارێکی دڵخواز نییه تا بهیاننامهیهکی چەند خاڵی دهربکرێت و داوای ڕاپرسی بکرێت! ئێمه تهنیا بۆ بابهته
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ناوخۆییهکان مافی ڕاپرسییمان ههیه.
لە بەریتانیادا له ههمبهر ئیرلەندا مافی ڕاپرسی له ئارا دایه .ئهویش له ئهنجامی رێككەوتنی دوو الیهنهدا هاتووته ئارا.
بهڕای ئێوه له عێراقدا تێگهیشتن و عهقڵیهتی لهو شێوه بهدی دهکرێت؟! جیا لهمهش بۆچوونی زلهێزهکانی جیهانی لهسهر
ئهم مژاره کاریگهر دهبێ .هاوسهنگییهک له ناوچهکهدا ههیه که به پێی نهخشه و بهرژهوهندییهکانی زلهێزهکان ڕۆ نراوه
(.)balance of power
دوای ڕووخاندنی سیستەمی سیاسیی عێراق ،بۆشاییەك پهیدا بووه که چوار الیهنی سهرهکی (ئەمەریكا ،ئێران ،توركیا
و سعودیە) لهم نێوهدا به خهستی بهدوای دهستهبهرکردنی بهرژهوهندییهکانی خۆیاندان .ئایا ئەوان ڕێگە دەدەن هەیكەلی
عێراق بگۆڕدرێت؟!
گرنگە بزانین ئایا باسکردن لهسهر کۆنفیدراڵیسم ،لەسەر بنەمایەكی دروست (وەك یەكێك لە پێشنیارهکانی داهاتوومان
كە بتوانین كاری لەسەر بكەین) ،بیری لێكراوەتەوە؟! هەروەك چۆن پێشتر داوای دیموكراسی بۆ عێراق و ئۆتۆنۆمی بۆ
كوردستانمان دەكرد ،دواتر بوو بە فیدراڵیەت و ساڵی  1992لە پەرلەمانی كوردستاندا پەسەند كرا .ئێستا ساڵی
 2014ئێمە باسی كۆنفیدرالیەتمان هێناوهته ئاراوه .پرسیارەكە ئەوەیە ئایا كۆنفیدرالیەت قۆناخێكە لە قۆناخەكانی
بهدەوڵەتبوون یان لە دوای فیدراڵیەت شتێكی دیكەش له ئارا دایه؟!
شارەزایانی بواری دەستوور ،لەسەر ئەو پێناسەیە كۆكن که كۆنفیدرالیەت به واتای یەكگرتنەوە یان ههبوونی
پەیماننامە لە نێوان چەند واڵت یان قەوارەیەكی سەربەخۆ پێناسه دهکرێت .دەستەواژەی كۆنفیدراسیۆن یان كۆنفیدرالیزم
زۆرجار نەك تەنیا لە چوارچێوەی سیستەمی حوكمڕانی بەڵكو لە چوارچێوەی هەندێك لە یەكێتی و كۆمپانیاكان و
وشەگهلی لەم چهشنهش بەكاردێت .لهڕاستییدا كاتێك ئاماژە بە فیدراسیۆن دەكرێ كە ئهندامانی پێکهێنهری
فیدراسیۆنهکه ،سەربەخۆییەكی تەواویان لە هەموو ڕوویەكەوە هەبێت .ههر بۆیە تەنیا دەستەیەكی بااڵیان هەیە و بۆ چەند
پرسێكی دەستنیشانکراو كاردەكات (ئەو پرسانەش دیاریكراون و لهپێناو جێبەجێ كردنی ههوڵ دهدهن).
ئهگهرچی پێكهاتەكانی كۆنفیدرالیزم سەربەخۆ دهبن ،بەاڵم هەر شەڕێك لە نێوان ئهم پێکهاتانه ڕوو بدات ،ئەوا وهک
شەڕی نێودەوڵەتی ناوزهد دهکرێ .که چی لە چوارچێوەی دەوڵەتێكی فیدرالی ،ئەوا دەبێتە شەڕی ناوخۆیی .خاڵێكی زۆر
گرنگ لە سیستهمی كۆنفیدرالیدا ئەوەیە؛ بڕیار بە كۆیە نە بە زۆرینە .لە سیستەمی حوكمڕانی ،لە پەرلەماندا ،بڕیار بە
پێی زۆرینەبوون دهردهکرێ ،بەاڵم لە كۆنفیدڕالیدا بە پێی كۆی دەنگەکانه و دەبێت هەموو الیەك ڕازی بێت دەنا
تێناپەڕێ؛ واتە ئەگەر كۆدەنگی لەسەر هەر بڕیارێك نەبێت ،ئەوا ئەو بڕیارە سەرناگرێ .هەر بۆیە هەموو ئهزموونه
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كۆنفیدرالییەكان ههرهسیان هێناوه و نەیانتوانیوە بەردەوام بن.
زۆر جار بۆ كۆمەڵێك ئهنستیتۆی نێودەوڵهتی و ڕێكخراوەكانی ،دهستهواژهی كۆنفیدرالی بهکار دههێندرێ؛ بۆ نموونە
باسی یەكێتی ئەفەریقا و كۆمكاری نێودەوڵەتی (عصبت االمم) وەك كۆنفیدرالییەكی بهرفراوان دەكرێ ،بەاڵم وهک
نموونهیهکی پڕپێست دهتوانین ئاماژه بۆ ئهم چهند نموونه دهگمهنه بکهین؛
•

كۆنفیدرالیەتی ئەراگۆن (سەدەكانی ناوەڕاست ،ئیسپانیا)

•

كۆنفیدرالیەتی ئەڵمانی (لە نێوان سااڵنی  1806تا  1848؛ لە سهروبهندی پەرتەوازەبوونی
ویالیەتەكانی ئەڵمانیا ،هەر یەك لە ژێر دەسەاڵتی نەمسا یان فەرەنسادا بوون)
ویالیهتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا (ساڵی  1860بۆ  ، 1865لە نێوان  11ویالیەتی خوارووی

•
ئەمەریكا)

ئهم دوو نموونهی خوارهوه له ڕاستێتی دۆخی ههرێمی کوردستانهوه نزیکترن:
•

كۆنفیدرالیەتی سنجامیا ( له نێوان سااڵنی  1982تا  ، 1989لە نێوان سنیگال و جامایكا.

•

كۆنفیدرالیەتی سڕبیا و مۆنتینیگرۆ (لە نێوان سااڵنی  1918تا نزیكەی  ،1948لە پێكهاتەگهلی
سەرەكی واڵتی یۆگۆسالڤیا بوون؛ دواجار كە كۆماری یوگزالڤیا دامەزرا ،ئەوانە بوونە بەشێكی سەرەكی ئهو واڵته.
یۆ گۆسالڤیا هەڵوەشایەوە و سڕبیا و مۆنتینیگرۆ داوایان كرد وەك بەشێك لە یەكێتی یوگۆسالڤیا بمێننهوه .ئهوان خۆیان
به میراتگری ئهو یەكێتیییه دهزانی! ههڵبهت دواجار بینیمان كە چۆن لێكهەڵوەشان ،سربیا و مۆنتینیگرۆ ههتا ساڵی
 2003لهسهر ههمان ڕێچکه بەردەوام بوون ،بەاڵم دواتر مۆنتینیگرۆ داوای سەربەخۆییەكی زیاتری كرد و ئهو داخوازییه
یەكێتی كۆنفیدرالی لێکهوتهوه .كۆنفیدرالییەكەش تەنیا  3ساڵ درێژهی خایاند .پاشان لە مۆنتینیگرۆ ڕاپرسی كرا و
بهمجۆره سەربەخۆیی تەواوی وەرگرت.
هیچ ڕهههندێکی یاسای نێودهوڵهتی ،یهكێتی كۆنفیدرالی وهكو دهوڵهت لهخۆ ناگرێ ،واته له نهتهوه یهكگرتووهكان نابێته
ئهندام ،بهاڵم زۆر ئاساییه که وهك ڕێكخراوێكی نێودهوڵهتی بهردهوام بێت.
كۆنفیدرالیهت یهكێتییهكی زورهملێیی و ئیجباری نییه .كاتێك له چوارچێوهی فیدرالیداین لهبهر ههندێك بهربهستی
یاسای نێوخۆیی و نێودهوڵهتی ناچار دهبی لهگهڵ ئهو واڵتهدا بمێنیتهوه ،بهاڵم ههر که دان به ههبوونت دانرا ،ئهو کات
ئهو ئاستهنگانه لێت قووت نابنهوه.
دهبێ بزانین خاڵی هاوبهش له كۆنفیدرالییهتدا چییه ،ئهو الیهنه ئهرێنییانهی دوابهدوای باسکردن لهسهر ئهم بابهته

Page 4

دهستمان دهکهون چیین ،پرسی نهوت و گاز و سامانه سروشتییهکان بهگشتی له کوێی ئهم مژارهدا جێ دهگرێ؟!
ئاوڕدانهوه له وردهکارییهکانی ههر یهک له ڕهههند و الیهنه جۆراوجۆرهکانی هاوپێوهند بهم مژارهوه ،گرنگایهتیی تایبهتی
دهبێ ،بۆ نموونه له ڕووی ئهمنییهوه ،ئایا ههرێم و بهغدا تا چهنده مهترسی هاوبهشیان دهبێت ،ئایا مهترسی هاوبهش
نێوان ئێمه و عێراقییهكان زۆرتره یان هی نێوان عێراقییهكان و ئێرانییهكان؟!
ڕاستییهکهی ئهوهیه ،ئێمه نه خاڵی هاوبهشیی ئهمنی و ئاسایشیمان لهگهڵ عێراقییهکاندا ههیه که بتوانین لهگهڵیاندا
بهردهوام بین و كۆنفیدرالیهت پێكبهێنین ،نه هاوبهشیی ئابووریشمان له ئاستێکی بهرفراوان دایه .ئهوا ئێستە ئێمه
پهیوهندی ئابووریمان لهگهڵ توركیا زۆر بههێزتره ههتا لهگهڵ عێراق! واته ئهگهر باسی ئابووری له ئارادا بێت ئهوا دهبێ
لهگهڵ توركیا كۆنفیدرالییهت پێک بهێنین نهک لهگهڵ عێراق!
ئێمە ئەگەر بمانهوێ باسی كۆنفیدڕالیەت بكەین ،دەبێ سەرەتا باسی مافی سەربەخۆیی هەرێمی كوردستان بكەین؛ واته
دەبێ سەربەخۆیی هەرێمی كوردستان درووشمی سهرهکی بێت .دەبێ یان باسی جیابوونەوە بكەین یان باسی لێك
هەڵوەشانەوە و نەمانی دەوڵەتێك بەناوی عێراق؛ که وایه لەدوو حاڵەتدا ئێمە سەربەخۆیی وەردەگرین:
لە حاڵەتێكدا كە بڕیار بدەین جیا ده بینەوە (ئینجا دەوڵەتێك لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بەناوی عێراق

•

بمێنێت ،هەموو پابەندبوونێكی نێودەوڵەتی هەبێت ،هەموو ئەو شتانەی كە پەیوەندی بە دەوڵەتی عێراقەوە هەبێ ،ئەوان
نوێنەرایەتی دەكەن).
لە حاڵەتێكی تریشدا چیدی دەوڵەتێک بە ناوی عێراق لەسەر ئاستی نێودەوڵەتییدا نەمێنێت .ئهمه

•

سەبارەت بە جیابوونەوە زۆر ئاسان نییە ،چونكە ئێستهشی لهگهڵدا بێ وشەی جیابوونەوە لە یاسای نێودەوڵەتیدا
زاراوەیەكی توقێنهر و قێزەوەنە .واتا بیانووی بۆ نادۆزرێتەوە و چ لەڕووی یاسایی یان لەڕووی سیاسیەوە ،پشتگیری لێ
ناكردرێت .بۆ نموونە ئەمەریكا یەك لەو دەوڵەتانەیە بە هیچ شێوەیەك پشتگیری دەوڵەتێكی جیابووەوەی نەكردووە!
له حاڵهتی عێراقدا ،كورد و سوننە (بۆ نموونه) دهتوانن بڵێن هاوسەنگی لە نێوان دامەزراوەكانیی ئهم سیستهمه
فیدراڵییه بوونی نییه ،تەنیا ئەوە نەبێت كە ئێمە وهکو پشک ،كۆمەڵێك وەزارەتمان وەرگرتووە ،كە سوودی پێویستمان
لێی نەبینیوە .بهڵگهنهویسته که بڕیارەكان گوزارشت لە هەموو گەلی عێراق و پێكهاتەكانی عێراقی ناكەن ،بەاڵم به
حوکمی بهشدارێتی ،ئێمە ڕهوایی و شەرعییەتمان بهوه داوه كە ئەوان نوێنەرایەتی هەموو عێراق بکهن! ئەگەر دهوڵهتی
عێراق لەسەر لێواری لێك هەڵوەشانەوە بێت گونجاوتره كە ئێمە داوای جیابوونەوە بكەین یان دەبێت هەماهەنگییەك
لەگەڵ سوننەكاندا هەبێت كە بەیەكەوە ئهو داوا ڕهوایه بهێنینه گۆڕێ.
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ئێمە كێشەی ناوچە دابڕاوەكانمان هەیە؛ ئەگەر وەك مافێکی یاسایی ناتوانی داوای ئهو ناوچانه بكەین ،ناشتوانین ئەم
پڕ وپاگەندەیە بكەین(بلێین ئەمە بەشێكە لەخاكی كوردستان ،یان ئێمە دەیپارێزین یان دەوڵەتی بەرامبەر بەشێك لەخاكی
ئێمەی داگیركردووە) .له وهاڵمدا پێت دەڵێن ئەم ناوچانه كێشەیان لەسەرە و ههتا ئێستا چارەسەر نەكراوە ،هەرچەندە له
دەسنیشانكردنی ناوچەكەش ،تەنها ناوی كەركووك هاتووە.
دانپێدانانی نێودهوڵهتی لهم پرسهدا دهوری سهرهکی دهگێڕێت .بۆ ئهم مهبهسته ههندێ مهرج زهق دهبنهوه ،لهوانهیه:
•

مەرجی كالسیك

•

مەرجی چاالکبوون و بهردهوامێتی (توانای مانهوه و خۆبهڕێوبردن)

•

مەرجی بوونی قەوارەی دیاریکراوی خاك ،خەڵك ،دەسەاڵت و سەروەری

به پێی گوڕانکارییهکانی ناوچه و ههندێ خاڵی جێ سهرنج ،دهتوانم لهسهر ههڵوێستی ههر یهک له واڵته کاریگهرهکان
لهسهر ڕاگهیاندنی سهربهخۆیی کوردستان ،ئهم گریمانهگهله بخهینه بهر باس و لێکدانهوه؛
ئەمریكا بە هیچ کڵوجێک لەگەڵ جیابوونەوەدا نابێت .هەڵوێستی ئێران ،شێعهکان و توركیا لهسهر ئهم مژاره زۆر
هەستیار نابێت .ئێرانییهکان دەڵێن با هەرێمی كوردستان لەو سنوورە بۆ خۆیان جیا ببنەوە ،ئێمه هیچ كێشەیەكمان
لەسەری نییە .هەڵوێستی توركیاش ئەوەیە که بەپێی ئەو هاوكێشە هەرێمیانەی ئێستا ڕوویداوە ،له ههندێ ڕووهوه و بۆ
بهرهنگاری لهگهڵ دهسهاڵتی ڕوو له گهشهی شێعهکان ،ههبوونی ههرێمێکی کوردی دهتوانێ به سوددی سیاسهتی
دهرهوهی خۆی بشکێتهوه  .توركیا پشتیوانی ئەوە دەكات كە وا هەرێمی كوردستان لە ڕووی وزە و ئابوورییهوه لەگەڵ
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا ،بەتەواوەتی توانایی هەبێت كە سهربهخۆیانه مامەڵە بكات ،بەاڵم دۆخی کوردهکان نەگاتە
حاڵەتێکی له چهشنی جیابوونەوەیهکی تهواو.
جێ ئاماژهیه که الیهنه جیاوازه کوردییهکانیش دهبێت لهسهر ئهم مژاره ستراتێژی و سیاسهتێکی ڕوون و هاوبهشیان
ههبێت ،ههتا بتوانن به تین و هێزێکی شیاو داکوکی لهو گهاڵڵهیه بکهن.
پرسێکیتر ئهوهیه ئاخۆ ڕادهی گهشهسهندنی دیموکراسییهت لهم فێدراڵ و کۆنفیدراڵیهتهدا له چه ئاستێکدا دهبێت؟
سااڵنە چەندین ڕاپۆرت لهسهر ڕهوشی مافی مرۆڤ له دنیادا دهردهچن ،لهمدوایانهدا لهسهر ههلومهرجی ئازادی و مافی
مرۆڤ له ههرێمی کوردستان ،ئاماژه به خاڵگهلێکی نهرێنی کراوه .ئهمه لهسهر ڕاده و چۆنیهتی پشتگیری نێودەوڵەتی له
مافه ڕهواکانمان کاریگهری نهرێنی دهبێت.
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هەندێك دەڵێن له داڕشتنی دەستوری ئێستای عێراقدا ،كوردیش بەشدار بووە ،که وایه باسکردن لهسهر سهربهخۆیی
لهئاکامی ئهم بهشدارییهدا ،نهکراو دهبێت! واته هەر ئەم دەستوورە دەبێتە ئاستەنگ .دابهزاندنی دەستووری عێراقیش بە
سانایی نایێته ئهنجام ،ئهو دهستووره پشتگیری نێونهتهوهیی له پشتهوهیه .جگه لهمانهش ،کورد له ساڵی  2003دا بۆ
خۆیان مانهوه لهگهڵ عێراقییان له چوارچێوهی سیستهمێکی فیدراڵی پهسهند کرد و له ماوهیهکی کورتدا گۆڕینی
ههڵویست قهبووڵ ناکرێت .دهبێ باش لهوه تێبگهین کاتێک ئێمه به ویستی خۆمان باس له پێویستی یهکپارچهبوونی
عێراق دهکهین ،ئهو درکاندنه دواهاتی دهبێت.
ههڵبهت گۆڕانکارییهکانی ناوچه به ڕادهیهک ههستیارن که ناکرێت به بڕیارێکی بهپهله ،له سهر پرسگهلێکی لهم
چهشنهوه بدوێین .رۆژههاڵتی ناڤین له گێژاوی ڕووداوگهلی مهترسیدار و ههستیاردایه؛ بەشار ئەسەد دەڵێ تا سەری ساڵ
هەموو شتێك تەواو دەبێ ،حەسەن نەسروڵاڵ دەڵێ هەموو شتێكمان تەواو كرد! شهڕی سوننه و شێعهکان تا دێت گهرمتر
دهبێت .تێرۆریستهکان ههڵهکانیان قوستووتهوه و ناوچهگهلێکی گرنگییان به دهستهوه گرتووه .لهم نێوهدا تورکیا به دوای
چی دایه؟! سعوودیە و ئێران چ داهاتوویهک له مێشکییاندایه؟! که وایه پێویسته تێکڕای الیهنهکانی ئهم باسه ببینین
ههتا تووشی ههڵهیهکی قهرهبوونهکراو نهبین.
خوێندنهوهیهکی قووڵ له ڕووداوه مێژوویهکان لهڕادهبهدهر گرنگه .ئێمه ئهگهر به باشی له مێژووی خۆمان و ناوچهکه
تێنهگهین ،له پێشبینی و بڕیارهکانماندا ڕووبهڕووی ههڵه دهبینهوه.

سیناریۆ شیمانهکراوهکانیی لێکهەڵوەشانی عێراق؛
•

لەڕووی خاكهوه (ئەگەر كورد و سوننە جیاببنەوە) بەشی هەرە زۆری خاكی عێراق لەعێراق جیا دەبێتەوە.

•

هیچ بهڵگهیهکی سهلمێنهر و متمانهپێکراو له ئارادا نییه ههتا شێعه به زۆرینهی عێراق بزانین؛ ههم لهبهر
ئهوهی که سهرژمێرییهکی زانستی نهگهیشتووته ئهنجام و ههمیش لهبهر ئهوه تورکمانهکان و بهشێکی زۆری کوردهکانیش
به ههڵه وهک شێعه به ئهژمار هاتوون.
هێنانه گۆڕی شهڕێکی خوێناوی لهالیهن دهوڵهتی ناوهندییهوه که له ئهگهری یهکگرتنی کورد و سوننهکان،

•

تووشی نسکۆ دهبێت و بهمجۆره دهوڵهتی ناوهندی بۆ ههمیشه کز دهبێت.

کهمتهرخهمی و ناشارهزایی کورد له ڕووبهڕووبوونهوه لهگهڵ پرسی ناوچه دابڕاوهکاندا ،ههر له سهرهتاوه ههتا ئێسته،
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ئهو کێشهیه بۆ کورد قووڵتر و قووڵتر کردووتهوه .جێبهجێ نهبوونی ماددهی  140و دواکهوتنی چارهسهر کردنی ئهو
پرسه ،له ئهگهری ڕاگهیاندنی دهوڵهتی کوردی ،خهسارێکی گهوره دهبێت(کە مالیكی بۆ دووەم جار لهئاکامی پشتگیری
کورد ،وهک سهرۆکی حكوومەت دیاری کرا ،هەر باسی مادەی 140ی نهکرد!) .کورد لهو ناوچانه دهبێت بهدهر له گهمهی
حیزبی و به رۆحێکی نیشتمانییهوه له پرسهکه بڕوانێت .یهکنهگرتنی پارتی ،یهکێتی و گۆڕان لهو ناوچانه به قازانجی
الیهنی بهرامبهر دێت.

کێشەی کەرکوک و ناوچەکانی کێشە لەسەر:
سەرەتا دەمانەوێت كەمێك باسی ماددەی  140و ئەو كارانەی لە بەغداد و لە پەرلەمان كراوە بە ژمارە و داتا بكەین.
پاشان بێینە سەر ئەوەی كە چی بكەین باشە .ئەم دەستورەی عێراق شتێكی زۆر باشە و كورد باشترین كاری ئەوە بووە
كە ئەم دەستورەی نووسیوە ،بەاڵم عەیبەی هەرە گەورەی ئەم دەستورە مادەی 140ـە .ئەگەر ئەو مادەی  140و
هەراج كردنی خاكی كوردستان نەبایە ،ئەوا ئەم دەستورە وەك هەمیشە عەرەب دەڵێن لەكاتی نووسینەوەی دەستوردا
ئێمە كاڵومان لە الیەن كوردەوە كراوەتە سەر .عەرەبی سوننەكان دەڵێن؛ ئێمە كاتی خۆی مەقاتەعەمان كردووە و
شیعەكانیش دەڵێن ئێمە ئەوەندی بە مەرجەعیە و ئایین و مەزهەب و نوێژ چۆن بكرێ چی بكرێ خەریک بووین،
ئەوەندەمان ئاگا لە دەسەاڵت نەمابوو .كورد هاتووە لە هەموو شوێنێك لوغمێكی داناوە كە ئێستا كۆت و پێوەندی ئێمەی
كردووە.
ئەوەی كە لە بایەخی ئەم دەستورەی كەمكردۆتەوە بۆ كورد مەسەلەی مادەی  140كە تۆ رازیبی كە زیاتر لە نیوەی
خاكی خۆی بخەیتە ئەگەرێكی دۆڕاو و نەدۆڕاوەوه .بە ڕاستی ئەمە كارەساتە ،ئێمە دەبوو ئەو هەڵە مێژووییە نەكەینەوە،
لەكاتێكدا چەندین جار شۆڕشی كورد لەس ە ئەم بابەتە تێكچووە ،زۆر جاریش كە خاكێك تەنانەت ئەگەر یەك كوردیشی
تێدا نەبێت و هەمووشی تەعریب كرابێ دەبێ هەر بڵێی كوردستانە ،نەك تۆ بێیت و بە دەستی خۆی بیخەیتە ڕاپرسیەوە
.
یاسای ئیدارەی دەوڵەت بۆ قۆناخی گواستنەوە .ئەمیش دەستوور بوو .ئەمە بۆ قۆناخی گواستنەوە بوو ،قۆناخی
گواستنەوە واتە دەبێت تۆ هەندێك شت هەیە بیانكەی تا بچیتە قۆناخی ئاساییەوە .بە كۆتایی هاتنی قۆناخی ئیدارەی
دەوڵەت و دانانی دەستور ،قۆناخی ئاسایی دەست پێدەكات ،مادەی  58بەشێك بوو لە یاسای ئیدارەی دەوڵەت.
ئێمەی کورد ،هەڵەیەك كە لە پێش نووسینەوەی ئەم دەستورە كردمان ،ئەوەبوو رازی بووین كە مادەی  58لە
قۆناخی گواستنەوە بۆ مادەی  140ناو دەستور و قۆناخی ئاسایی بگۆڕین .لە كاتێكدا نەدەبوو رازیبین قۆناخی
گواستەوە پێش جێبەجێ كردنی مادەی  58كۆتایی پێ بێت .بەلگو دەبوایە دەربازبوون لە قۆناخی گواستنەوە بە
جێبەجێ كردنی مادەی 58وە ببەستینەوە .لە قۆناخی گواستنەوەدا هیچ شتێك بۆ مادەی  58نەكرا ،لە كاتێكدا كە
مادەی  58دەبوایە چارەسەری ناوچە جێناكۆكەكان بكات و قۆناخەكە كۆتایی پێ نەیەت.
سەرتا مالیكی زۆر باش هاتە پێشەوە ،مادەی  22لە بەرنامەی حكوومەتەكەی مالیكیدا هاتووە كە پێویستە تا بەرواری
 2007/3/31تەتبیع بكرێ ،هەروەها لە 2007/7/31ـیش سەرژمێری بكرێ ،وە لە 2007/11/15ـیش ڕاپرسی
بكرێ ،ئەمە زۆر باش بوو .حكوومەت هات خاڵی خستە سەر پیتەكان ،بەاڵم ئەوكاتیش هەڵەی گەورەی كورد دووبارە
ئەوەبوو؛ ڕاستە مالیكی هات بەرنامەیەكی جوان و كاتیشی بۆ دیاری كرد ،بەاڵم هەڵەی گەورەی ئێمە لەوكات ئەوە بوو لە
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موازەنەكەدا ئەوكات  29ملیۆن دۆالر بۆ ساڵی  2006تەرخان كرد و لە  2007یشدا  267ملیۆن دۆالر بوو .لە
كاتێكدا تەتبیع كراوە بە پارە ،چونكە تەتبیع واتە گەڕانەوەی دەركراوەكان و ناردنەوەی هاوردەكان بۆ شوێنی خۆیان .بۆ
ئەنجامدانی ئەم كارەش دەبێ پارە هەبێت و بیاندەیتێ.
لیژنەی تەتبیع بڕیاری داوە هەر هاتوویەك  20ملیۆن دیناری بداتێ و هەر گەڕاوەیەكیش  10ملیۆن دینار و پارچەیەك
زەوی پێ بدرێت ،واتە تەتبیع كە قۆناخی یەكەمی جێبەجێ كردنی مادەی 140ـە و پێویست بوو لە 2007/3/31
كۆتایی پێ بێت ،لیژنەكە لە  2006سەرژمێریەكی كرد بڕی ئەو پارەیەی كە بۆ مادەی  140پێویست بوو  2ملیار و
 400ملیۆن دۆالر بوو ،بەاڵم مالیكی ساڵی یەكەم  29ملیۆن دۆالری بۆ تەرخان كردبوو .لە ساڵی دووەم كە دەبوو لە
 2007/12/31كۆتایی بێ ،تەنیا  267ملیۆن دۆالری بۆ تەرخان كرد .ئەوكاتەی ئەوانەی نوێنەرایەتی كوردیان لە
بەغدا دەكرد ،هەڵەكە یان نەزانیەكەیان ئەوە بووە كە دەبوو لەوكاتدا بیانگوتبا باشە كە تۆ خۆت ناچار كردووە كە ئەم
مادەیە لە ساڵی  2007حەوت كۆتایی پێ بێت ،باشە چۆن بۆ تەتبیع كە بە پارە دەكرێ چۆن  29ملیۆن دۆالری بۆ
تەرخان دەكەی؟ چۆن ئەم بڕە پارەی ئەم كارەی پێ جێبەجێ دەكرێ؟ ،ئەگەر ئەوكات رازینەبوینایە و بمانگوتبا دەبێت
ئەم ساڵ  2ملیار و  400ملیۆنەكەی بۆ تەرخان بكەی ،ئەوا بە دڵنیاییەوە لە  7/31سەرژمێری دەكرا و لە
11/15ـیش ڕاپرسیەكە دەكرا.
سەرۆ كی لیژنەكە كوردە و بڕیاریانداوە ئەوەندەی پێویست بێ ،بەاڵم لە  2006تەنیا  29ملیۆن دۆالر ،لە
2007ـیش  267ملیۆن دۆالر ،لە 2008ـیش  200ملیۆن دۆالر ،لە 2009ـدا  272ملیۆن دۆالر ،لە  2010و
 2011و  2012و 2013ـیشدا  172ملیۆن دۆالری بۆ تەرخان كرابوو .ژمارەی ئەو هاوردەكراوانەی كە سودیان لەم
پارەیە تا ساڵی  2010بینی  10986خێزان بوو ،كە ئەم ژمارەیە هەمووی ناوچە كوردستانیەكانە خواروی عێراقی
تێدا نییە ،ژمارەی ئاوارە گەڕاوەكانی كوردیش  65300خێزان سودمەند بوونە و ناسنامەكەیان گۆڕیوە بۆ كەركووك،
ئەمە ئەوە دەگەیەنێ كە تا  2010بڕی  873ملیۆن دۆالر بە خەرجی مەكتەبەكانی لیژنەكەشەوە سەرف كراوە ،چەندی
ماوەتەوە؟ تا  2010عەرەبی هاوردە  8500خێزانی ماوەتەوە ،ئاوارەكانیش  116هەزاریان ماوەتەوە ،چەندیش
پارەیان پێویستە؟ ملیارێك و  400ملیۆن دۆالر .لە لیژنەی كوتلەكوردستانیەكاندا لەسەر رێك كەوتبووین بە مەرجێك من
گوتم ساڵێك سەرۆكی هەرێم گوتی نا دەبێت بڵێین شەش مانگ ،بەاڵم رێك كەوتین كە دەبێ لە ساڵی یەكەمدا جێبەجێی
بكات.
كە مالیكی بۆ دووەم جار بووەوە بە سەرۆكی حكوومەت ،نەك هەر باسی مادەی 140ـمان لەگەڵ نەكرد كە لە لیژنەی
كوتلەكوردستانیەكاندا لەس ەر رێك كەوتبووین بە مەرجێك من گوتم ساڵێك سەرۆكی هەرێم گوتی نا دەبێت بڵێین شەش
مانگ ،بەاڵم رێك كەوتین كە دەبێ لە ساڵی یەكەمدا جێبەجێی بكات ،كە مالكی بە رازیبوونی كورد بۆ دووەم جار بوو بە
سەرۆكی حكوومەت و بەرنامەی كاری حكوومەتی نارد بۆ پەرلەمان مادەی  140هەر تێدا نەبوو ،لە كانینەی یەكەمی
مالیكی مادەی  22تێدابوو وەك باسم كرد ،بەاڵم لە بەرنامەی كابینەی دووەمیدا هیچی تێدا نەبوو .لە پەرلەمان كاتێك
بەرنامەی حكوومەت دەگات لیژنەی بۆ دروست دەكرێ بۆ پێداچوونەوە بە بەرنامەكە و لەو لیژنەیە كوردیشی تێدا بوو،
ئێمە داوامان كرد مادەی  140جێبەجێ بكرێ بەاڵم چۆن؟ لە مادەی یەكەمدا دەڵێ حكوومەتی عێراق پابەندە بە بڕگە و
مادەكانی دەستوور بە مادەی  140ـیشەوە ،ئیتر ئەگەر سەیری بەنامەی كاری یەكەم كابینەی مالیكی بكەی لە مادەی
 22كاتی جێبەجێ كردن و تەواو بونیشی تێدا بوو ،بەاڵم لە دووەم بەرنامەی كابینەكەی مالیكی هەر باسی ناكات،
هەروەها پارەكەش تەرخان نەكرا ،كەوابێ هەر لە سەرتاوە دیار بوو كە ئەمەش درۆیە و جێبەجێ ناكرێ ،نە لە  2011و
نە لە  2012و 2013یش پێمانداگرت بۆ ئەوەی ئەم بڕە پارەیە بۆ مادەی  140تەرخان بكرێت ،وە من دڵنیاتان
دەكەمەوە ئەگەر پێمان دابگرتبا وەك ئەوەی ساڵی پار بۆ پارەی كۆمپانیا نەوتییەكان كردمان ئەوا هەموو پارەكەیان
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تەرخان دەكرد.
ئێستا ئەو ژمارە لە پارەكە نەماوەتەوە بۆ؟ دوای ئەوەی دەورەی یەكەمی حكوومەتی مالیكی كۆتایی پێهات ئەوكات
سەرۆكی لیژنەی مادەی  140رائید فەهمی بوو كە كەسێكی زۆر كورد دۆست بوو ،ئێستا هادی عامری سەرۆكی
لیژنەكەیە ،هادی عامری خۆی بەكورد دۆست دەزانێ ،بەاڵم كەسێكی زۆر مەزهەبییە ،كەسێكی ئێرانیشە ،ئەوان تموحی
گەورەیان هەیە كە عێراق هەمووی بۆخۆیان كۆنترۆڵ بكەن.
هەر لە یەكەم ڕۆژی هێنانی هادی عامری ئێمە گومانمان هەبوو كە ئەوان دەیانەوێ مادەی  140بەشێوەیەكی بەرنامە
بۆ داندرا و لێزانانە پەرتەوازەی بكەن ،سەرەتا هاتن شارەكانی خواروی عێراقیان خستە سەر ،بەسرە و بابل و زیقار و
كەربەال و نەجەف و چەندانی دیكەیش ،سەرەنجام ئەمەیان زۆر گەورەكرد .بۆ نمونە :یەكەمجار لیژنەی مادەی 140
سەرژمێریان كردبوو كە هەموو خێزانە هاوردەكان ئەوەندەن و هەموو دەركراوەكانیش ئەوەندەن ،ئەو هات زیادی كردن،
جارێكی تر ڕێژەی هاوردەكان بەرزبۆوە ،بڕیاروابوو  10هەزاری لێ مابێتەوە وەك باسم كرد ،ئێستا جارێكی تر خەڵكی
دیكەی هاوردەكانیان نوسیوەتەوە و بووە بە  33هەزار ،دەركراوەكانیش بووە بە  509هەزار ،لەم  509هەزارە 200
هەزاری هی كوردستانە و  300هەزاری هی خواروی عێراق واتە عەرەبە ،ئەم خەڵكانەش هەمووی پارەی دەوێ ،بە
شێوەیە بێت پارەكە دەگاتە شەش حەوت ملیار دۆالرێك ،ئەو پارەیەش نادەن ،ئەمە تەنیا مەبەستیان ئەوەیە لەو 170
ملیۆنەی سااڵنە بۆ مادەكە خەرج دەكرێ بە پچك پچك دابەشی بكەن و  140بڕوا بۆ خواروی عێراق و بیست سی
ملیۆنەكی بۆ كوردستان دەمێنێتەوە واتە بۆ ئەوەی سەد ساڵی دیكەیش تەواو نەبێت ،دەستورەكەش دەڵێ تا ئاسایی
كردنەوە واتە تەتبیع تەواو نەبێ ناچین بۆ سەرژمێری ،تا سە رژمێریش تەواو نەبێ ناچین بۆ ڕاپرسی ،ئەمەش تەتبیع بەم
شێوەیەیە.
بەشێكی تری تەتبیع بڕگەی دووی هەڵوەشاندنەوەی بڕیارەكانی (مجلس قيادة الثورة) و (لجنة شؤون شمال) لەسەر
تەعریب و ڕاگواستن ،یەكەم بۆ لێسەندنەوەی زەوی كورد لە هاوردە عەرەبەكان دووەم بۆ مەبەستەكانی تەعریب ،و
 5000گرێبەستی كشتوكاڵی كە هەندێكیان بە بڕیاری (مجلس قيادة الثورة) كراون و هەندێكیشیان بە (لجنة شؤون
شمال)ـی ،دەبوایە ئەمانە هەڵبوەشێندرێنەوە ،لیژنەی مادەی  140هەر لە  2007بڕیاری دەركردووە كە ئەم بڕیارانە
هەڵبوەشێندرێنەوە ،دوو بڕیاری دەركردووە بڕ یاری ژمارە سێ و چوار ،یەكەمیان بۆ هەڵوەشاندنەوەی هەموو بڕیارەكانی
(مجلس قيادة الثورة) بە هاوكاری ئەنجومەنی شورا لەگەڵ (لجنة شؤون شمال)( ،لجنة شؤون شمال) هیچی ناوێ كە
ئەنجومەنی وەزیران هەڵیوەشاندەوە كۆتایی پێ دێت ،بەاڵم (مجلس قيادة الثورة) چونكە یاسایە دەبێت كە ئەنجومەنی
وەزیران هەڵیوەشاندەوە بینێرێ بۆ پەرلەمان ،لە  2007ناردویانە و لە  2008تەئكیدیان كردۆتەوە زانرا كە لە
مەكتەبی سەرۆك وەزیران خەوتووە ،هیچی لێ نەكردووە ،من لە  2011زانیم گرفتەگە لە كوێیە و پەرلەمانتار مافی
پرسیاركردنی هەیە ،پرسیارەكەت بە دڵ نەب وو دەتوانی بیكەی بە لێپرسینەوە ،پرسیارێكم ئاراستە كردن كە شەش بڕگەیە
داوا دەكەم كە مالیكی بۆ ڕێگرە لەبەردەمی ئەو شتانە؟ بۆ لە 2008ـوە بڕیارەكانی (مجلس قيادة الثورة) و (لجنة
شؤون شمال) لە مەكتەبەكەی خەوتوون جێبەجێیان ناكات؟ من لە مانگی  8ناردم و لە مانگی  10تەئكیدم كردەوە ،لە
مانگی  11ئەنجومەنی وەزیران داوای ئەوەلیاتی لە لیژنەی مادەی  140كرد ،كە داوایان كرد و لیكۆڵینەوەیان كرد لە
مانگی یەك عێراقیە كشانەوە ،ئەوەبوو مالیكی ئهو فایالنه ی ئازاد كرد و بڕیاریاندا بە هەڵوەشاندنەوەی بڕیارەكانی
(مجلس قيادة الثورة) و (لجنة شؤون شمال) ،دوای ئهوه دهبێ بنێردرێ بۆ پهرلهمان ،چیان كرد؟ ئهوهش فێڵێكی
دیكهی مالیكی بۆ ئهوهی سزای عێراقیه بدا چونكه ئهوان كشابوونهوه ،دوای ئهوه ناردی بۆ ئهنجومهنی شورا كه نابیت
بنێردرێ بۆ ئهوێ ،چونكه له  2007به هاوكاری و تهنسیقی ئهنجومهنی شورا كردوویانه خۆی كتابی كردووه و دهڵێ

Page 10

ئهمانه ههڵوهشێننهوه ،ئهنجومهنی شوراش سهر به وهزارهتی داده و وهزیرهكهشی حهسهن شهمهرییه و كهسێكی
مهزههبییه ،ئهویش تهگهرهی بۆ دروست كرد و نهیهێشت تێپهڕێ ،من به برادهرانی كوردم گوت به خالید شوانی و
موحسن سهعدونم گوت كاكه ئهوه ئهنجومهنی شورا دهنگی لهسهر داوه پێویست ناكات دوا بخرێ ،وهرن با واژۆ
كۆكهینهوه بۆ لیپرسینهوهی حهسهن شهمهری ،بۆ لێپرسینه  20واژۆی دهوێ لێسهندنهوهی بڕوایی  50واژۆی دهوێ،
ئێمه له بزوتنهوهی گۆڕان  8كهس بووین به یهكگرتوو كۆمهڵیشهوه هێشتا بهشی نهدهكرد ،ئهوانیش یهكیان لهگهڵمان
نههاتن ،لهبهر ئهوهی پێیان وابوو ئهوه پێشنیاری گۆڕانه و ئهگهر بیكهن لهگهڵمان لێیان توڕه دهبن .ئهنجومهنی شوراش
له 2011ـوه تا ئێستا ناینێرێ بۆ پهرلهمان و ئێمهش بێدهنگین.
بڕگهی سێیهمی مادهی  140مهسهلهی فهرمانبهرانی دهركراوه ،تا ئێستا فهرمانبهرانی دهركراو له كارهكانیان زۆریان
نهگهڕاونهتهوه ،ئهو فهرمانبهره كوردانهی كه له كهركووك و خانهقین و شنگال به هۆكاری سیاسی البراون یهكێك له
بڕگهكانی مادهی  140و ههم لیژنهی جێبهجێ كار دهڵێ دهبێ بگهڕنهوه سهر كارهكانی خۆیان ،تا ئێستا نهگهڕاونهوه،
هۆكارهكهی چییه؟ ئهویش فێڵێكی فهنییان كردووه ،وهزارهتی مالیه دهڵێ میزانیهی بهكاربهر له ههموو عێراقدا دیاریكراوه
و سهدا  17دهچێت بۆ كوردستان و سهدا  83له باقی عێراقه ،دهڵێ مهسهلهی فهرمانبهران له بهكاربهریدایه واته
(تشغیلی) ئێمه كاتی خۆی كه دیاریمان كردووه له لهسهدا 17ـكهی ههرێم دیاریمان كردووه بۆیه ههر مۆزهفێك كه
بگوازرێتهوه بۆ ناوچهكهی خۆی دهبێت موچهكهشی لهگهڵ بگوازنهوه و له بهشی سهدا 17ـكهی ههرێم ببڕدرێت ،له
كاتێكدا ئهمه شتێكی زۆر ئاسایی و سانایه ،بهاڵم تا ئێستا نه ههرێم و نه بهغدا ڕێكناكهون لهسهر ئهوهی ئهم
فهرمانبهرانه لهسهر پارهیهكی كهم ئاوا بمێننهوه.
بڕگهیهكی دیكهی ئاسایی كردنهوه بریتییه له دابهشكردنی یهكه ئیداریهكان ،بۆ چاككردنهوهی یهكه ئیدارهییهكان سهرۆك
كۆمار پێویسته ڕاسپاردهكانی خۆی بۆ چاككردنهوهی ئهو یهكه ئیداریانهی كه كاتی خۆی ڕژێمی بهعس له شاره
كوردیهكانی وهك كهركووك دایبڕیون بۆ مهبهستی سیاسی پێشكهش بكات ،سهرهتا له دهورهی پێشوو دهڵێت له ڕێگهی
دهستهی سهرۆكایهتییهوه و به كۆی دهنگ ،ئهگهر نهگهیشتنه كۆ دهنگی له ڕێگهی شارهزا و پسپۆڕانی یوئێنهوه
چارهسهری بۆ بدۆزنهوه ،له بیرتانه لهم دهورهی پێشوو مام جهالل خوا شیفای بدات گوتی من یهكێك لهو شتانهی كه
مهبهستمه بۆی بچمهوه بهغدا جێبهجێ كردنی ماده  ،140كه هات ئهم پڕۆژهیهی پێشكهش كرد بهاڵم به داخهوه زۆر به
ناڕێكی پێشكهشی كرد.
كێشهیهكی تر مهسهلهی ئهو گرێبهسته كشتوكاڵیانهی كه گوتم  5ههزارن و  3ههزاریان ههڵوهشاونهتهوه ،ئهم
گرێبهسته كشتوكاڵیانه كاتیخۆی عهرهبهكان پڕۆژهیان لهسهر كردووه ،ئهوانه لهخۆیانهوه دروستیان نهكردووه به ئهمری
دهستهاڵتی پێشوو ئهو پڕۆژه گهورانهیان لهسهر زهویهكان دروست كردووه بۆیه مافی ئهوهیان ههیه كه زهویهكهی لێ
دهستێنییهوه قهرهبوو بكرێتهوه ،تا ئیستا پێویستیان به  14ملیۆن دۆالر زیاده ههیه ئهمیش ههر ناكرێ.
دوا خاڵ له كێشهی ئاسایی كردنهوهدا یهكالیی كردنهوهی سكااڵكانه ،به گوێرهی مادهی  140و یهكێك له بڕگهكانی
بریتییه له یهكالیی كردنهوهی سكااڵكانی كێشهی مڵكداریه ،بۆ ئهمه دهستهیهك دروست كراوه بهناوی دهستهی كێشهكانی
موڵكداری و دادگاشی بۆ دامهزراندووه ،سكااڵكان زۆر زۆرن له سلێمانی له ههولێر له دهۆك و كهركووك و ههموو
شارهكانی عێراق ههن ،تا ئێستا خاوترین دادگه ئهم دادگهیهی ،من ڕۆژهك له  2011لهگهڵ دهستهی كێشهكان
دانیشتین پییان گوتین تا ئێستا كۆی ئهو سكااڵیانهی تهواوبوونه لهسهر ئاستی عێراق سهدا  15سكااڵنه ،باشه سهدا
 85ماوهتهوه ،گرفتهكهش ئهوهیه یاسای دهستهی كێشهی موڵكداری دهڵێ دوا مۆڵهت بۆ وهرگرتنی سكااڵو چارهسهری
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كیشهكان 2011/6/1ـه ،مانای وایه ئهو سكااڵیانهی كه ماونهوه هیچیان چارهسهر نابن .واته ئهگهر بێین و له كۆی
بڕگهكانی ئاسایی كردنهوه كه شهش بڕگهیه ،یهكهمیان كه ئاسایی كردنهوهی حكوومیه واته قهرهبوكردنهوهیه بهو
زیادانهی هادی عامری خستونیهته سهری دهتوانین بڵێین سهدا  20بۆ  30جێبهجێ كراوه ،دووهمیان بڕیارهكانی
(مجلس قيادة الثورة) و (لجنة شؤون شمال)ـیش بهم شێوهیه بوو كه باسم كرد ،بڕیار و پڕۆژهكهی سهرۆك كۆماریش
ئهوه گرفتهكانی بوو ،ئهویش جێبهجێ نهكرا ،سكااڵكان سهدا  85ـیان ماونهتهوه ،گرێبهسته كشتوكاڵیهكان
ههڵوهشاونهوه بهاڵم به كردهنی  2ههزار و قسوریان ماونهوه .كهواته لهكۆی ههموو بهشی یهكهمی مادهی  140كه
ئاسایی كردنهوهیه سهدا 20ـی دوای چهند ساڵ له 2006ـوه جێبهجێ نهكراوه.
بهشی دووهم كه سهرژمێریه :سهرژمیریش بۆ ناوچهی كێشه لهسهر هیچ پهیوهندی به ژماردنهوه نییه ،ئێستا عهرهبهكان
دهڵێن دهبێ ژماردن (تعداد) بكرێ ،لهكاتێكدا ئهوه یاسایهكی تایبهته و دهڵێ دوای ئهوهی ناوچه جێناكۆكهكان ئاسایی
بوونهوه خهڵكهكه گهڕانهوه ئهوكات سهرژمێری دهكرێ ،عهرهبهكان دهڵێن نابێ ،هێشتا نهگهیشتوونهته سهر ئهوه ئهو
شهڕه دهفرۆشن ئهی كه بگهینێ چی دهكهن ،كه سهرژمێریمان تهواوكرد ئهوجار دهست دهكرێ به ڕاپرسی ،ڕاپرسیش
پێویستی به یاسا ههیه ،دهبێ یاسای بۆ دهرچێ یاساكهش جا وهره ئهنجومهنی وهزیران پڕۆژهكه دابنێ پاشان له
پهرلهمان تێدهپهڕێ یان نا ،ئەمەش وەزعە یاساییەكەی ناو پەرلەمان و ئەنجوومەنی وەزیرانە ،بەرنامەیەكی دارێژاو هەیە
بۆ ئەوەی ماددەی  140لەسەرپشتی كیسەڵ بڕوات ،بەداخەوە كوردیش ئەوەی بەالیەوە گرنگ نەبێت ماددەی .140
هاوكات لەگەڵ ئەو شەرەی بۆ پارەی كۆمپانیاكان دەكرێت ئەگەر بۆ مادەی 140ـیش بكرابا ئەوە زۆر بەرەو پێشەوە
دەچوو.
ناوچەی جێ ناكۆك بۆتە سێ بەش ،ناوچەی ژێر دەسەاڵتی پارتی تارادەیەك بەهێزە ،ناوچەی ژێر دەسەاڵتی یەكێتی
ئەوەیە كە ڕۆژ بە ڕۆژ لەدەستمان دەچێت ،وە لە ئایندەدا لەوانەیە كەركوكیشمان لەدەست بچێت ،وە ناوچەیەكیش لەژێر
دەسەاڵتی حكوومەتی عێراقدایە وەك سل ێمانبەگ و حەویجە با عەرەب بن بەاڵم كوردستانن ،لە سییەكانەوە عەرەبی
بۆهاتووە ئێمە رازین عەرەب هاتوە و دەریان ناكەین ،بەاڵم بەشێكن لە خاكی كوردستان .من خۆم گەشبیننیم بەم
شێوەیەی ئێستا و لەسایەی ئەو فرت و فێلەی ئەوان و لەسایەی ئەم خەم ساردییەی خۆمان سەد ساڵی تریش لە بەغدا
بین سەبارەت بەمادەی  140هیچمان پێناكرێت ،بۆیە دەبێت ئێمە زیاتر پەنابەرینە بەر واقع ،واقعەكەش ئەوەیە تاوەكو
گوێت بۆ دەگیرێت ،تاوەكو ئەم جیاوازییەی نێوان ناوچەی جێناكۆكی پارتی و یەكێتی بەردەوام بێت و چارەسەر نەكرێت
كە ڕۆژ بە ڕۆژ لێمان دەروات وە كو خوێن ،بەڕاستی ئێمە دەبێت پەنا نەبەینە بەر یاساو قانوون ،بۆ ئەوەی مادەی
 140ـمان بۆ جێبەجێ بكرێت ،من ئەوەی بەالمەوە گرنگە ئەوەیە ،ئێمە زۆر تەسك بینین ،هەمیشە خۆمان پێ كەمترە..
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پێشنیارەکان
 -١مێژووی عێڕاق و ئەو یاسایانەی لەالیەن کۆلۆنیالیزمەوە بۆی داندراون ،ڕێگای سەربەخۆیی کوردستانی تێدانیە .ئەو
یاسایانە ،پشتیان بە یاساکانی نێودەوڵەتی قایمە.
-٢بەشداری کورد ،لە بنیادنانەوەی عێڕاق ،شەرعییەتی یاسایی دەوڵەتی عێڕاقی ،پتەوتر کردووە.
 -٣هەر ئەوەشە دەوڵەتانی دۆستی کورد ،ناتوانن باسی سەربەخۆیی کوردستان بکەن.
 -٤نەتەوە یەکگرتووەکان و ئەمریکا ،بە درێژایی مێژووی خۆیان ،هەر پشتیوانی مانەوەی دەوڵەتان ،بە یەکگرتوویی بوون.
 -٥هەڵوەشانەوەی دەوڵەتی عێڕاق ،ڕێگای هەرە لەبارە بۆ سەربەخۆیی کوردستان.
 -٦پێویستە لەگەڵ هەموو گۆڕانە مەیدانییەکانی ،پڕۆسەی لێکترازانی دەوڵەتی عێڕاق برۆیین .لێرەدا نابێ بە ئاسانی
لەگەڵ عێڕاق  ،پەیوەندی ببڕین .بەرژەوەندییە مالی و قانوونییەکانی کوردستان ،لە عێڕاق ماون .لەو یارییە سیاسییە
ئاڵۆز و ناکۆکە ،نابێ ماندو بین.
 -٧پەیدا کردنی پشتیوانی بە هێز لە جیهاندا ،کە توانای کۆکردنەوەی ڕەزامەندییان بۆ دەوڵەتی کوردستان هەبێت ،تەنیا
ڕێگای واقیعییە.
 -٨ئەو پاراستنە نێودەوڵەتییە بپارێزین .چونکە دەرکەوت ،کوردستان لە بەرامبەر هێرشی چاوەڕواننەکراودا ،خۆی
پێناپارێزرێت.
 -٩لێکتێگەیشتنی نێوان پارتی و یەکێتی ،زۆر چارەنووسسازە .یەکپارچەیی کورد لەوێوە دەپارێزرێت .پێویستە تەجرەبەی
یەمەن ،بەرچاوڕوونترمان بکات.
 -١٠ڕاستگۆیی و ڕوونی لەگەڵ میللەت .سەرۆک و سەرکردەکان ،پێویستە لە وەرچەرخانەکاندا ،ڕاستییەکە بە میللەت بڵێن
و داوای خۆڕاگریی لێ بکەن .لە قەیرانە گەورەکاندا ،حکوومەت هەمیشە بەهێز نیە و خواستەکانی میللەتی پێ دابین
ناکرێ.
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